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             ROMÂNIA 
         JUDEŢUL OLT 
  CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CARACAL 
 

 
 PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 29.01.2009 la şedinţa ordinară a Consiliului local 
 

  
 Şedinţa a fost deschisă de d-nul secretar Rădescu Emil Viorel, care a făcut prezenţa, arătând că 

sunt prezenţi 17 consilieri din cei 19 aleşi. 
Secretarul municipiului solicită consilierilor să-şi exprime părerea în legătură cu procesul-

verbal de la şedinţa  ordinară din data de 22.12.2008. Nefiind obiecţiuni procesul verbal a fost aprobat 
cu  17 voturi pentru.                                                                                                                           

 D-nul Secretar arată că preşedintele şedinţei de astăzi urmează a fi d-nul consilier Conea 
Cristian, care a fost ales cu 17 voturi pentru. 

 Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul Primarului municipiului Caracal pentru prezentarea 
ordinei de zi. 
 D-nul Primar prezintă ordinea de zi care a fost aprobată cu 17 voturi pentru.  
 S-a trecut la discutarea ordinei de zi. 
 

1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modelului de legitimaţie pentru aleşii locali 
este prezentat de dl. consilier Cernat Şerban care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 
în comisia de specialitate. 

 Nefiind observaţii sau obiecţiuni proiectul este aprobat cu 17 voturi pentru. 
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea nivelului  taxei de înregistrare precum şi taxei 

de redactare a contractelor de arendă este prezentat de către d-na consilier Mincă Georgeta care arată 
că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

În timpul dezbaterii pe marginea proiectului se prezintă şi dl. consilier Doldurea Ionuţ, 
consilierii prezenţi în sală fiind în număr de 18. 

Nefiind observaţii sau obiecţiuni proiectul este aprobat cu 18 voturi pentru. 
  3.Proiectul de hotărâre referitor la atribuirea în folosinţă gratuită  a unor suprafeţe de teren 

din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, este prezentat de dl. 
consilier Cernat Şerban care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

D-nul consilier Florescu Marian arată că  nu are obiecţiuni asupra fondului proiectului supus 
dezbaterii ci asupra modalităţii de lucru a consiliului local. Acesta invocă prevederile art.51 din 
regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local şi arată că proiectele de hotărâri cu 
privire la persoane trebuiesc adoptate întotdeauna prin vot secret. Mai arată că preşedintele a propus 
adoptarea proiectului prin vot deschis, ceea ce contravine regulamentului. 

    D-nul Primar arată că regulamentul a fost aprobat  de către consiliul local şi tot consiliul local 
poate hotărî ca, anumite proiecte, să fie aprobate prin vot deschis. 

 D-na consilier Mincă Georgeta precizează că trebuie respectat regulamentul care a fost 
adoptat de către consiliul local al municipiului Caracal. 

D-nul preşedinte solicită o pauză pentru a fi redactate buletinele de vot. 
După pauză, preşedintele de şedinţă, mai solicită puncte de vedere ale consilierilor legate de 

procedura de votare. 
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ arată că oportună  era procedura prin vot deschis deoarece fiecare 

consilier îşi putea exprima punctul de vedere privitor la persoanele ce făceau obiectul respectivului 
proiect. 

Preşedintele de şedinţă precizează că fiecare consilier va primi un buletin de vot, acesta 
exprimându-şi votul prin “da” sau “nu” cu privire la proiect în ansamblul său. 
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D-nul consilier Bondrescu Lucian consideră că obiectul proiectului de hotărâre îl reprezintă 
atribuirea unor terenuri persoanelor nominalizate în proiect şi în consecinţă ar trebui votate persoanele 
cărora trebuie să le fie atribuite aceste terenuri. 

D-nul consilier Florescu Marian arată că trebuie respectat textul de lege privind modul de 
exercitare a votului. 

D-nul Primar, în calitate de iniţiator al proiectelor de hotărâre în discuţie, declară că retrage de 
pe ordinea de zi proiectele de hotărâre ce privesc anumite persoane până când comisia juridică va 
analiza regulamentul de organizare şi funcţionare al consliului local şi eventual va propune modificări 
ale  acestuia. 

Secretarul municipiului anunţă consiliul local că de pe ordinea de zi sunt retrase următoarele 
proiecte: 

-Proiectul de hotărâre referitor la atribuirea în folosinţă gratuită  a unor suprafeţe de teren 
din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

-Proiect de hotărâre referitor la concesionarea unor parcele de teren, categoriilor de persoane  
defavorizate social din municipiul Caracal. 

- Proiect de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al municipiului Caracal a unui 
imobil compus din suprafaţa de teren de 2244,02 mp. şi 387,36 mp. construcţii, situat în str. Aleea 1 
Decembrie 1918 nr.14A, fostă str. 1 Decembrie 1918 nr.50, în vederea vânzării prin licitaţie publică. 

- Proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în 
domeniul privat al municipiului Caracal a suprafeţei de teren de 16,00mp. situată la Sud de imobilul 
din str. Mărului nr.9A, în vederea concesionării fără licitaţie publică pe o perioada de 49 ani a 
acesteia d-nului Nicu Liviu, pentru realizarea unei căi de acces neîngrădite la proprietatea personală 

- Proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în 
domeniul privat al municipiului Caracal a suprafeţei de teren de 4,75mp. situată la Vest de bl. A21 str. 
Dragoş Vodă, în vederea concesionării fără licitaţie publică pe o perioada de 49 ani a acesteia d-nului 
Brulea Marian, pentru realizarea unei extinderi - balcon - la locuinţa personală. 

4.Proiectul de hotărâre referitor la  aprobarea Programului de Măsuri pentru Prevenirea şi 
Combaterea Marginalizării Sociale în Municipiul Caracal este prezentat de dl. consilier Cernat Şerban 
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

 Nefiind observaţii sau obiecţiuni proiectul este aprobat cu 18 voturi pentru. 
5.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea 

serviciului public de  salubrizare este prezentat de către d-na consilier Mincă Georgeta care arată că 
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Nefiind observaţii sau obiecţiuni proiectul este aprobat cu 18 voturi pentru. 
  6. Proiectul de hotărâre referitor la  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Centrului 
Cultural Radu Şerban Caracal este prezentat de către dl.consilier Ghiţă Dănuţ care arată că proiectul 
de hotărâre a fost supus atenţiei comisiei de specialitate şi a întrunit 6 voturi pentru şi 3 împotrivă. 
 D-nul consilier Florescu Marian arată că nu se opune ideii înfiinţării acestui Centru, însă 
consideră că acesta ar fi trebuit supus atenţiei consiliului după adoptarea bugetului  pe anul 2009, 
deoarece nu se cunoaşte sursa de finanţare. În ceea ce priveşte organigrama acestei instituţii nou 
înfiinţate, acesta are obiecţii cu privire la numărul prea mare de personal, în speţă, paznicii, 
nejustificându-se numărul prea mare al acestora, precum şi suplimentarea organigramei cu un număr 
de 14 posturi faţă de vechea organigramă a Casei de Cultură Radu Şerban. 
 D-nul Primar  arată că bugetul local nu a fost supus dezbaterii consiliului local având în 
vedere că nici la nivelul central, bugetul nu a fost dezbătut. În ceea ce priveşte organigrama acestei 
noi instituţii aceasta trebuie să asigure funcţionalitate având în vedere că au fost investite sume foarte 
mari în reconstrucţia Teatrului Naţional Caracal, acesta având o dotare de excepţie la nivelul anului 
2009. 

D-nul consilier Ghiţă Dănuţ arată că, având în vedere existenţa unor evenimente nefericite cu 
mulţi ani în urmă, respectiv incendiile de la Teatrul Naţional şi de la Colegiul Ioniţă Asan, prezenţa  
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unor paznici la acest edificiu se impune, aceştia având un rol preventiv şi de a evita apariţia unor 
astfel de evenimente. 

D-nul consilier Ilin Radu precizează că s-a strecurat o eroare privind numărul persoanelor cu 
contracte de muncă precizate în organigramă în sensul că din 38 de persoane trebuiesc trecute 28 de 
persoane pentru ca împreună cu personalul angajat cu convenţie civilă să dea numărul de total de 
posturi de 51. 

D-na directoare Ligia Pavel arată că personalul instituţiei pe care o conduce a desfăşurat 
multiple activităţi în cadrul acesteia nu numai cele conform cu pregătirea fiecăruia. Arată că 
personalul ce va fi redistribuit în noua instituţie îşi va desfăşura activitatea conform fişei postului însă 
este nevoie de un personal tehnic de specialitate pentru a se asigura funcţionalitatea Centrului 
Cultural în acest moment neexistând acest personal de specialitate. 

Preşedintele de şedinţă arată că este de acord cu ideea înfiinţării acestui centru, investiţiile 
făcute la Teatrul Naţional fiind de anvergură şi funcţionarea lui necesită personal de specialitate. 

Nemaifiind observaţii sau obiecţiuni proiectul este aprobat cu 18 voturi pentru. 
 7.Proiectul de hotărâre referitor la schimbarea procedurii privind concesionarea serviciului 

public de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Caracal este prezentat de 
dl. consilier Cernat Şerban care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

 Nefiind observaţii sau obiecţiuni proiectul este aprobat cu 18 voturi pentru. 
8 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Secretarul municipiului  arată că plenului consiliului local trebuie să i se aducă la cunoştinţă 

activitatea desfăşurată de Compartimentul privind protecţia persoanelor cu handicap din cadrul 
Primăriei municipiului Caracal şi solicită d-lui Gâlea Ionuţ, directorul Direcţiei administraţie publică 
locală să prezinte raportul pe anul 2008 al acestui compartiment. 

D-nul consilier Florescu Marian arată că în urma analizei legislaţiei în vigoare şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal a constatat 
o serie de inavertenţe şi în acest sens, juriştii din cadrul consiliului ar trebui să analizeze cu 
responsabilitate prevederile regulamentului pentru a fi înlăturate prevederile care nu sunt conforme cu 
legislaţia în vigoare. Se face referire la prevederile art.51 din regulament arătând că au fost introduse 
prevederi cu privire la exercitarea votului secret în ceea ce priveşte hotărârile cu privire la persoane. 

Secretarul municipiului arată că în temieul art.45 alin.5 din Legea 215/2001 consiliile locale 
pot aproba  ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret şi în acest sens prin regulament, Consiliul 
local Caracal a hotărât ca şi proiectele de hotărâri ce au ca obiect patrimoniul, să fie adoptate prin vot 
secret. 

D-nul Primar arată că este necesar ca regulamentul consilului local să fie reanalizat de către 
comisia juridică şi pus în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

D-nul consilier Florescu Marian  învederează faptul că în ceea ce priveşte constituirea 
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,  nu a fost respectată componenţa nominală a 
acestora în funcţie de ponderea consilierilor în cadrul consiliului local.  

D-nul consilier Nedianu Ion propune, având în vedere art.54 alin.7, înfiinţarea unei comisii 
speciale de analiză şi verificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local 
Caracal şi precizează că de trei luni de zile a solicitat modificarea regulamentului.  

D-nul consilier Florescu Marian dând citire art.39 alin.1 din Legea 215/2001  arată că în ceea 
ce priveşte convocarea consiliului aceasta trebuia făcută lunar până în prezent în două luni consiliul 
nefiind convocat. 

D-nul Primar arată că neconvocarea consiliului a fost motivată de neexistenţa unor proiecte de 
hotărâri pe ordinea de zi. 

D-nul consilier Florescu Marian supune  atenţiei consiliului local faptul că dl. consilier Cernat 
Şerban a prezidat două şedinţe de consiliu ceea ce nu este legal, ridicând, deasemenea, problema 
înscrierii proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi la două comisii de specialitate, în acest sens putând 
ca o comisie să dea aviz pozitiv şi altă comisie să dea aviz negativ. 

D-nul consilier Matei Claudiu ridică problema tichetelor cadou ce trebuiau acordate 
profesorilor cu ocazia zilelor de Crăciun, d-nul Primar afirmând că neacordarea acestora este 
rezultatul lipsei fondurilor băneşti. Deasemenea, ridică problema amplasării unei antene de telefonie 
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mobilă pe str. Corăbiei, existând nemulţumiri ale oamenilor din zonă faţă de amplasarea acestei 
antene şi întreabă dacă  există o autorizaţie din partea Primăriei municipiului Caracal. 

D-na directoare Dumitrescu Nadia arată că autorizaţia a fost emisă în urma obţinerii avizelor 
de la toate instituţiile abilitate existând în prezent un litigiu în instanţă. 

D-nul consilier Matei Claudiu arată că există şi în prezent, pe  blocul K, amplasat un panou 
publicitar încă de la data alegerilor generale şi că acesta ar trebui ridicat, întrucât campania electorală 
a trecut. Deasemenea, susţine că se află în posesia unei sesizări făcută de notarul public, Ilie Lepădatu 
împotriva directorului DAPL, Gâlea Ionuţ, în sensul că în mod părtinitor cetăţenii sunt îndrumaţi să 
încheie anumite acte către un anumit notar în speţă, dl. Cernat Şerban. 

D-nul director Gâlea Ionuţ susţine că, atunci când a fost întrebat cu cine ar perfecta anumite 
acte, personal, acesta ar prefera să lucreze cu dl. notar Cernat Şerban motivat de faptul că perfectarea 
actelor durează foarte puţin fără a fi necesar  un timp de aşteptare îndelungat până la perfectarea unui 
anumit act. 

D-nul consilier Cernat Şerban, în replică afirmă că în actele perfectate de primăria 
municipiuui Caracal la cabinetul acestuia, instituţia a avut calitatea de vânzător, iar cumpărătorul este 
cel care alege cabinetul notarial, acesta suportând cheltuielile aferente.  

D-nul consilier Florescu Marian ridică problema sumelor de bani pe care cetăţenii trebuie să le 
plătească la eliberarea unui document afirmând că unui cetăţean i s-a cerut pentru eliberarea unei 
copii de pe o hotărâre a consiliului local suma de 88 lei. 

D-nul Secretar precizează că există o hotărâre de consiliu pentru achitarea unei taxe de 
eliberare a documentelor din arhivă şi că suma de bani cerută persoanei respective este de 44 de lei şi 
nu de 88 lei. 

D-na consilier Mincă Georgeta întreabă dacă la primărie se află înregistrată asociaţia agricolă 
condusă de dl. Petcu, deoarece această asociaţie nu şi-a achitat obligaţiile contractuale. 

Dl. Secretar urmează să verifice dacă există în prezent contracte de arendare încheiate între 
această asociaţie agricolă şi cetăţeni. 

D-nul consilier Matei Claudiu întreabă care este numărul taximetriştilor la ora actuală, 
deoarece, conform legii, aceştia trebuie să fie în număr de 4/1000 locuitori. 

D-nul Viceprimar  afirmă că numărul de locuri autorizate este de 148, şi că în luna octombrie 
Serviciul Public  de Evidenţă Informatizată a Populaţiei a comunicat un număr de 37.652 de locuitori 
ai municipiului Caracal. 

D-na directoare Aura Ionescu  precizează că legislaţia actuală nu obligă  autorităţile locale să 
obţină acordul reprezentanţilor taximetriştilor pentru  stabilirea numărului de locuri taxi. 

D-nul consilier Conea Cristian întreabă dacă activitatea de reabilitare a străzilor  va continua 
şi în acest an, care ar fi zonele de reabilitare şi dacă sunt avute în vedere unele străzi din cartierul 
Protoseni cum ar fi şi str. Ghe. Lazăr. 

D-nul Viceprimar arată că a fost analizată cu compartimentul de specialitate continuarea 
reabilitării pe anumite străzi, însă acest proces depinde de existenţa fondurilor, prioritare fiind zonele 
pentru care s-a contractat creditul anterior, respectiv str. Aleea Teilor, 1 Decembrie, Toma Ruşcă, 
Radu Şerban. Se va acorda o atenţie sporită terminării lucrărilor în cartierul Libertăţii  precum şi 
reabilitarea cartierului Dr. Marinescu. 

Dl. Primar arată că se va avea în vedere şi reabilitarea str. Ghe. Lazăr cu piatră cubică în 
momentul reabilitării străzii Radu Şerban avându-se în vedere deasemenea şi str. Ana Ipătescu. 
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, d-nul preşedinte de şedinţă, Conea Cristian, declară 
închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
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